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A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS PREVENTIVOS PARA O ENVELHECER 
SAUDÁVEL E ATIVO 

 
RESUMO 
 
Envelhecer não é, necessariamente, sinônimo de doenças e incapacidades, pois, os 
idosos são capazes de continuar realizando suas atividades básicas de vida diária e 
até mesmo suas atividades laborais de forma independente, desde que tenha 
durante o processo de envelhecimento se prevenido e a oportunidade de participar 
de programas ou projeto que lhe proporcione atividades adequadas a esse processo 
e independente a sua condição socioeconômica. Os Centros Dia, assim como outras 
entidades com finalidades semelhantes, oferecem ações preventivas que buscam 
proporcionar às pessoas em processo de envelhecimento a preservação de sua 
capacidade física e cognitiva e o processo natural de envelhecimento inclui uma 
diversidade de aspectos ligados à condição de vida de cada indivíduo, que irá definir 
a condição do seu envelhecer, pessoas que possuem uma rotina de exercícios 
físicos, exames médicos periódicos, um bom convívio social e familiar, estão mais 
próximas de terem uma vida saudável e, portanto, um envelhecer mais ativo e 
independente. 
 
Palavras chaves: Envelhecimento, Prevenção, Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

Buscamos abordar questões referentes ao processo de envelhecimento, 

considerando que a população idosa está aumentando em nosso país, e que de 

acordo com dados do IBGE (2013), em 2012 contávamos com 21 milhões de 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e essa estimativa tende a aumentar 

nos próximos anos.  

Por décadas acontecem discussões sobre o envelhecimento, há definições e 

conceitos variados sobre o envelhecer, e como, por exemplo, predomina no senso 

comum que velhice é sinônimo de incapacidade, pessoas que foram muito ativas e 

agora merecem apenas descansar, entre outros. Porém na prática não é o que 

acontece, podemos observar na sociedade muitos idosos que atuam como atores 

protagonistas na sua história de vida e no contexto familiar; sendo o amparo da 

família,podendo entender assim que, “o envelhecer não começa em uma idade 

cronológica uniforme, senão variável e individualizada”. (MORAGAS, R. M; LINS, 

J.J, 1997) 

Ações de promoção de saúde são importantes, principalmente na terceira idade, 

pois é nessa época da vida que o ser humano necessita de cuidados e atenções 

especiais, visando sempre à melhor qualidade de vida para a pessoa em processo 



 

 

de envelhecimento. Por isso, o CCI Aconchego oferece oficinas preventivas, com o 

objetivo de proporcionar aos participantes uma melhor qualidade de vida. 

 

OBJETIVOS 

- Avaliar quanto à efetividade das oficinas preventivas do Centro de Convivência do 

Idoso para melhoria e qualidade de vida dos idosos. 

 - Verificar quais foram às mudanças apresentadas pelos participantes das oficinas 

de prevenção. 

- Identificar a importância do trabalho desenvolvido no Centro de Convivência do 

Idoso para o convívio social. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS:  

Para a realização da pesquisa utilizamos uma amostra probabilística intencional, 

composta por 50 participantes das Oficinas Preventivas do Centro de Convivência 

do Idoso, e que representa 100% da amostra. 

Para a coleta de dados foi utilizado um formulário contendo perguntas abertas e 

fechadas, sendo aplicado através de entrevista na própria entidade e ou visita 

domiciliar. Todos os participantes receberam um termo de consentimento livre e 

esclarecido com todas as informações e objetivos da pesquisa. 

 

DESENVOLVIMENTO 

De acordo com dados do IBGE (2013), em 2025, os idosos no Brasil atingirão 

aproximadamente 30 milhões de pessoas, o equivalente a 15% da população, para 

Camarano (2002) o crescimento da população idosa está associado a dois 

processos: a alta fecundidade no passado, nos anos de 1950 e 1960, comparadas à 

baixa taxa de fecundidade nos dias de hoje, e a redução da mortalidade. Isto se dá 

pelo fato das pessoas optarem por ter filhos mais tarde, por não terem filhos, terem 

menos filhos, e também devido ao aumento da expectativa de vida, que de acordo 

com ainda com o IBGE (2011) a expectativa de vida dos brasileiros aumentou 3,6 

anos de 2000 a 2011. 

O Conceito de velhice diverge em cada sociedade, dependendo do significado 

que o envelhecimento tem e a diversidade de conceitos. (AMARAL, 1991). A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica o envelhecimento em quatro 



 

 

estágios: Meia-idade: 45 a 59 anos; Idoso (a): 60 a 74 anos; Ancião 75 a 90 anos; 

Velhice extrema: 90 anos em diante. 

Segundo Barros (2004) o idoso representa o indivíduo dotado de direitos e 

deveres, um cidadão que se apresenta mais participativo na sociedade, que se 

impõe trazendo outro significado ao indivíduo velho, buscando romper com a visão 

negativa do mesmo, transformando-o em um ser humano digno de respeito. 

É importante ressaltar que as dificuldades e limitações do ser humano tendem a 

se manifestar de forma mais expressiva na meia idade e na velhice, nessa fase em 

especial surgem às doenças crônicas. (CERQUEIRA, et al, 2006), edesta forma, as 

pessoas idosas necessitam de apoio e auxílio para que se adaptem a este processo 

com mais facilidade e qualidade de vida. 

Envelhecer pode estar associado a uma contínua vida saudável, pois a maior 

parte da população idosa não está doente, pelo contrário continua ativa, realizando 

suas tarefas do cotidiano de forma independente,  

“O envelhecimento como processo vital de acumulação de anos não tem por 
que ser um processo patológico ao atingir os sessenta e cinco anos a pessoa 
não contrai nenhuma doença.” (MORAGAS. R, 1997) 

 

Uma boa qualidade de vida para os idosos pode ser entendida como o fato deles 

se sentirem melhor, de conseguirem cumprir suas funções diárias e conseguirem 

viver de uma forma independente. (DIOGO. M, et al, 2004) 

Observamos idosos inseridos no mercado de trabalho, mesmo encontrando 

dificuldades para serem inseridos por conta do preconceito presente na sociedade, 

mas que atuam tanto quanto aos mais jovens, pois envelhecer não é sinônimo de 

incapacidade para o exercício profissional, dependendo da qualidade de vida do 

idoso este poderá manter suas habilidades laborais, cooperando com suas 

experiências no âmbito de seu trabalho,  

“Os problemas do envelhecimento estão diretamente ligados às condições e à 
qualidade de vida dos indivíduos. As medidas que promovem a qualidade de 
vida e, consequentemente, aumentam a capacidade para o trabalho 
propriamente dito.” (DIOGO, et al 2004) 

 

Podemos observar que a população idosa possui um novo perfil na 

contemporaneidade, rompendo com a imagem de que após se aposentar não terá 

mais capacidade para continuar trabalhando. Um fator importante que pode 

cooperar no âmbito do trabalho do idoso é a prática de atividades físicas que atuam 



 

 

como mecanismos preventivos, favorecendo a melhora física e psicológica do idoso. 

(DIOGO. M, et al 2004)  

“O exercício físico para o aumento da força e da massa muscular está 
diretamente relacionado à saúde do idoso, a partir dos 40 anos, a chance de 
ter um melhor envelhecimento está ligado a hábitos saudáveis da vida.” 
(BORGES, 2009) 

 

Portanto, envelhecer faz parte do ciclo da vida e é inevitável, porém é possível 

envelhecer com qualidade de vida, obtendo anos alegres e produtivos, de saúde e 

bem estar, praticando atividades físicas rotineiras, indo ao médico e realizando 

exames periódicos, se trabalhar é um desejo do idoso, ele poderá continuar 

realizando suas tarefas profissionais e mantendo um bom vínculo familiar. 

Observamos que as políticas públicas voltadas para a população idosa têm 

como objetivo principal assegurar os direitos previstos em Lei, através do Estatuto 

do Idoso (2003), que preconiza questões referentes a condições para promover a 

sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade,  

“É obrigação da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar ao idoso com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e a 
convivência familiar e comunitária.” (BRASIL, 2003) 

 

Atualmente as pessoas têm reagido lutando por seus direitos, porém os idosos 

ainda são uma população menos vista e desta forma possuem mais dificuldade na 

efetivação de seus direitos, portanto, precisam de pessoas que possam cooperar 

para a garantia de seus direitos. (BOSI, 2004) 

Diante de um grande número de pessoas idosas em nosso país, não podemos 

deixar de observar que existem idosos semi-dependente e dependentes, cujas 

famílias muitas vezes não conseguem dar conta de seus cuidados sozinhas, e diante 

disso, podemos constatar a necessidade de implantação de Centro de convivências 

ou de Centros Dias com a finalidade de auxiliar o dia a dia dessas famílias, ou 

mesmo, em proporcionar espaços e atividades físicas que atuam como mecanismos 

preventivos, favorecendo a melhora física, emocional e psicológica do idoso. 

O Centro de Convivência do Idoso ou Centro Dia é um espaço constituído por 

uma equipe multidisciplinar que atende idosos com comprometimentos físicos e/ou 

cognitivos, mas também, realizam atividades voltas a prevenção de doenças. Atende 

esses idosos durante o dia, não seguindo um regime de casa de repouso em que os 

idosos passam o dia e a noite. 



 

 

O nosso espaço trata-se do CCI-Centro de Convivência do Idoso, instituição 

onde os idosos são acolhidos pelos profissionais que compõem a equipe 

interdisciplinar, que buscam respostas às demandas apresentadas, onde as 

atividades realizadas são voltadas sempre para o bem estar e melhoria na qualidade 

de vida dos participantes. Contribuem fortalecendo a participação social, a 

autonomia e os vínculos relacionais dos idosos. 

As atividades são realizadas conforme os interesses e habilidades dos mesmos, 

sempre os respeitando. As atividades preventivas possibilitam um processo de 

envelhecimento mais saudável adiando o surgimento de doenças, e desta forma, as 

pessoas podem continuar ativas e realizando suas tarefas sem grandes dificuldades.  

O CCI-Centro de Convivência contribui com os cuidados com idosos, 

proporcionando uma melhor adequação dos mesmos em suas próprias casas, 

diminuindo o uso e a necessidade de recorrer a instituições de longa permanência 

ou a necessidade de hospitalizações, além de auxiliar as famílias nos cuidados com 

os idosos, propicia aos familiares atendimentos com os técnicos quando necessário, 

pois muitas vezes esses familiares se sentem cansados e sobrecarregados e 

procuram os profissionais para exporem suas angústias, sentimentos e dificuldades. 

É de extrema importância ressaltar que além do trabalho realizado com idosos 

semi-dependentes e dependentes, oferecem também atividades de prevenção com 

o objetivo de prevenir a evolução e/ou surgimento de doenças e de demência; essas 

atividades estimulam a capacidade física e cognitiva dos participantes, possibilitando 

a estes uma melhor qualidade de vida durante o processo de envelhecimento. 

Podemos observar a importância do CCI-Centro de Convivência do Idoso, 

auxiliando as famílias que têm um idoso em casa e que não podem prestar 

atendimentos de cuidados por conta do trabalho, estudos, entre outros, e também, a 

importância dos trabalhos preventivos durante o processo de envelhecimento 

propiciando uma melhor qualidade de vida, estimulando a capacidade física e 

cognitiva e, possibilitando uma melhoria da qualidade da saúde física e emocional. 

Portanto, as organizações de assistência ao idoso e as pessoas em processo de 

envelhecimento, oferecem oportunidades de um convívio saudável, uma vez que 

isso tem se tornado urgente, na medida em que se almeja cada vez mais alcançar a 

longevidade com dignidade e qualidade de vida. 

 

 



 

 

RESULTADOS 

 

A seguir apresentamos uma análise dos resultados obtidos a partir da presente 

pesquisa, demonstrados através de gráficos que facilitam a visualização dos 

resultados coletados que apontam “Análise da efetividade das oficinas preventivas 

destinadas a adultos saudáveis em processo de envelhecimento, realizadas no 

Centro de Convivência do Idoso”. 

 

Gráfico 1–Referente ao sexo, faixa etária, ocupação, renda, número de membros, com 
quem reside, renda familiar, setor de procedência e situação civil. 

 
Fonte: Pesquisa realizada com adultos a partir de 50 anos de idade, participantes das oficinas 
preventivas do Centro de Convivência do Idoso - Maio à Julho de 2014. 

 

Podemos observar que a maioria dos entrevistados (86%) é do sexo feminino, 

destes, 16% estão na faixa estaria entre 66 a 70 anos ou de 71 a 75 anos, 

respectivamente; esses dados nos demonstram que as mulheres se preocupam 

mais com a qualidade de vida e buscam mais conhecimento sobre o processo de 

envelhecimento; quanto à ocupação, 52% são aposentados, e destes, 26% tem 

renda maior ou igual a R$ 3.201,00, demonstrando que possuem uma renda mensal 

que possibilita ter uma estabilidade financeira e por ser aposentado, terem tempo 

disponível para as atividades de prevenção e melhoria da qualidade de vida. Com 

relação ao numero de membros das famílias, 52% são compostas de 1 a 2 

membros, destes, 30% moram sozinhos e 24% com o cônjuge; 50% tem renda 

familiar maior ou igual a R$ 3.201,00 e 18% de R$ 1701,00 a R$ 2.200,00; 60% 

residem na região Norte da cidade e 34% dos entrevistados são casados. Esses 

dados nos demonstram que as famílias dos idosos não são numerosas, possuem 



 

 

uma renda familiar que possibilita uma boa qualidade de vida para a família e o 

numero de idosos que residem sozinho ou são casados, são semelhantes, e o fato 

da maioria residir no setor norte da cidade, pode-se considerar que as famílias 

residem em bairros de classe média e que também favorece uma excelente 

qualidade de vida e segurança. 

 

Gráfico 2 – Referente ao tipo de construção, condição de moradia, número de 
cômodos, oficina em que participa grau de escolaridade, se tinha conhecimento sobre 
as oficinas antes de participar, há quanto tempo participa e como soube das oficinas. 

 
Fonte: Pesquisa realizada com adultos a partir de 50 anos de idade, participantes das oficinas 
preventivas do Centro de Convivência do Idoso - Maio à Julho de 2014. 

 

Podemos observar que 100% dos entrevistados residem em casas de alvenaria, 

88% possuem casa própria, destas, 44% são composta de 7 cômodos ou mais,  o 

que demonstra que possuem uma estabilidade quanto a condição de habitação  e 

qualidade de  vida e bem estar. Com relação às oficinas e escolaridade, 44% 

participam da oficina da memória, destes, 18% tem Ensino Superior Completo; 38% 

participam da Dança Sênior e destes, 16% tem Ensino Fundamental Completo. As 

oficinas favorecem tanto o fortalecimento da Memória como a coordenação motora, 

sendo que quanto maior a escolaridade, maior a procura pela oficina que leva ao 

raciocínio e memória à importância de participar de atividades preventivas durante o 

processo de envelhecimento.  

Quanto ao conhecimento das oficinas e o tempo de participação, 58% não tinha 

conhecimento das oficinas, destes, 14% participam há 2 anos ou mais, Verificamos 

que apesar da entidade ser conhecida, suas oficina ainda necessitam ser mais 



 

 

divulgadas, face a falta de conhecimento antes de participar das mesmas, e que o 

tempo de participação é significativo, pois para que tenha resultados, tem que ser 

efetivo a participação dos idosos nas oficinas. Já em relação às formas que tomaram 

conhecimento, 40% foi através de amigos e 18% através de familiares, embora as 

formas de conhecimento tenham sido familiares e amigos, a instituição utiliza-se de 

vários meios de comunicação para a realização da divulgação, o que nos permite 

perceber que não são todos  meios comunicação de fácil acesso a esta população. 

 

Gráfico 3 – Referente às mudanças que ocorreram no cotidiano do participante após 
frequentar as oficinas, se sente prazer em participar, com que frequência participa e 
se houve contribuição no convívio social, benefícios que as oficinas ofereceram e se 
participa de outras atividades fora do Centro de Convivência do Idoso. 

 
Fonte: Pesquisa realizada com adultos a partir de 50 anos de idade, participantes das oficinas 

preventivas do Centro de Convivência do Idoso - Maio à Julho de 2014. 

 

Podemos observar que as oficinas resultaram mudanças positivas na vida dos 

participantes, pois 20% referem-se melhorar na atenção, 18% no relacionamento e 

16% na disposição; 100% refere sentir prazer em participar das oficinas e 98% 

frequente semanalmente; 70% disseram ter contribuído na melhora em seu convívio 

social, e que passou a interagir mais após participar das oficinas e que até mesmo 

os que relataram que não contribui, relataram que houve outros benefícios após a 

sua participação, sendo que para 20% melhorou a interação, para 18% melhorou a 

autoestima, para 16% a memória e para 12% teve mais disposição, o que significa 

que as atividades que os idosos participam proporcionam melhoria na qualidade de 

vida e socialização do idoso. Quanto à participação em outras atividades, 



 

 

verificamos que 28% não participam; 20% participam de atividades físicas, 10% 

atividades físicas, viagem e lazer, ou atividades físicas, respectivamente, 

demonstrando que há preocupação dos idosos com sua saúde física e emocional. 

 

Gráfico 4 – Referente à avaliação que o participante faz em relação a sua saúde após 
frequentar as oficinas, o que impede que o envelhecimento seja com qualidade, 
perspectiva do participante sobre o envelhecimento e o motivo que o levou a procurar 
o Centro de Convivência do Idoso. 

 
Fonte: Pesquisa realizada com adultos a partir de 50 anos de idade, participantes das oficinas 

preventivas do Centro de Convivência do Idoso - Maio à Julho de 2014. 

 

Verificamos que com relação à avaliação da saúde após participarem das oficinas, 

58% avaliam como boa e 38% como ótima; quanto ao que impede o envelhecer com 

qualidade, 60% referem-se a problemas de saúde 30% a falta de dinheiro; 56% tem 

boas perspectiva sobre ao envelhecimento e para 28% as perspectivas são ruins. 

Esses dados demonstram que os idosos que participam de trabalhos preventivos 

durante o processo de envelhecimento, vislumbram uma melhor qualidade de vida, 

tem estimulada sua capacidade física e cognitiva, e perspectivas positivas em 

relação à vida e o processo de envelhecimento. Quanto aos motivos de procurar o 

CCI, 56% foi para melhorar a qualidade de vida e 24% para interagir mais, o que 

mais uma vez nos comprova que a qualidade de vida e a interação social é uma 

preocupação constante para as pessoas quando no processo do envelhecimento. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É o envelhecimento um fenômeno natural que se inicia desde o momento da 

fecundação e só termina com a morte, e sendo assim, podemos compreender o 



 

 

processo de envelhecimento como o processo da vida, pois envelhecemos porque 

vivemos, e muitas vezes, sem darmos conta disso. 

Envelhecer é um processo que atingi todo ser humano e que pode resultar em 

limitações, doenças e fragilidades ou não no cotidiano da pessoa idosa, pois isso na 

maioria das vezes vai depender da forma como a pessoa passa pelo processo do 

envelhecimento e da importância que esse idoso dá aos trabalhos preventivos 

durante esse processo e que poderá lhe propiciar uma melhor qualidade de vida, 

estimular sua capacidade física e cognitiva, possibilitando, portanto, uma melhoria 

da qualidade da saúde física e emocional. 

Pudemos constatar a importância dos Centros de Convivência do Idoso, pois 

além de oferecer suporte às famílias durante o dia aos idosos dependentes ou semi-

dependentes, também desenvolvem trabalhos especializados com uma equipe 

multidisciplinar através de atendimentos qualificados para a população idosa e/ou 

em processo de envelhecimento, visando o trabalho preventivo com o objetivo 

principal de preservar a capacidade física e cognitiva dos participantes, além de 

possibilitar uma melhor qualidade de vida durante o processo de envelhecimento, 

promovendo o acesso a serviços especializados e aos direitos sócio assistenciais, 

buscando preservar a autonomia e independência do idoso e sua convivência 

familiar e comunitária. 
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